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تواناتک: کنفرانس ساالنه IO، از نسل جدید سیستم عامل موبایل اندروید ال) Android L( رونمایی 
کرد. در این کنفرانس معموال گوگل پرژوه های خود را به نمایش می گذارد، که در کنفرانس امسال از 
سیستم عاملی پرقدرت که آن را »ال«  نامیده است، رونمایی کرد. تعداد زیادی از خبرنگاران جهان معتقد 
بودند، که اندروید ال جواب گوگل به iOS8 اپل، رقیب دیرینه خود بوده  است. این دو رقیب دیرینه ، هر 
کاری برای رسیدن به اوج و برتری نسبت به یکدیگر انجام می دهند. گوگل اشاره کرد که اندروید ال را 
با چیزی که متریال )Material( نام دارد، طراحی و ساخته  است.همه  آنچه در این نسخه می بینید توسط 
طراحان گوگل از نو ساخته و طراحی شده  است. در واقع متریال جایگزین هولو در طراحی گوگل در 

اندروید ال شده است.

اولین تغییر چشم گیر این نسخه، نام آن است که توسط گوگل، ال نامیده شده و  برای کاربران سوال 
آیپد  نام گذاری  با  اپل  نشده است؟ همین روند هم  نام گذاری  اندروید   ۵ نسخه  مثال  پیش می آید چرا 
ایر)IPadAir( برای نام گذاری آیپدهایش پیاده  کرد. این سیاستی است که این دو رقیب بزرگ جدیدا 
به کار گرفته اند، یعنی وقتی می خواهند محصولی با تغییرات بزرگ وارد بازار کنند با تغییر در نام آن 
توجه کاربران بیشتری را جلب می کنند. در این نسخه هم اندروید، تغییرات چشم گیری را در ظاهر، برای 
ارتباط بیشتربا کاربران ایجاد کرده است. گوگل به استفاده زیاد از اشکال هندسی برای ایجاد زیبایی و 
اثر مثبت بر روی ارتباط با کابران در این نسخه اشاره کرده است. استفاده از اشکال هندسی، باعث تغییر 
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در شکل دکمه های لمسی اندروید شده است.
در نسخه های پیشین با یک انگشت نوار باالی صفحه را به سمت پایین می کشیدیم و به اطالع رسانی ها 
تنظیمات  میانبر  به  می کرد  را  کار  این  انگشت  دو  با  کاربر  که  در صورتی  و  می کردیم  پیدا  دسترسی 
می رسید، در این نسخه با کشیدن انگشت خود از باالی صفحه به پایین، نوار نوتیفیکیشن ها را می بیند، و 
در صورتی که یک بار دیگر منو را به سمت پایین بکشد به تنظیمات اصلی خواهد رسید. تغییر دیگر که 
در نوتیفیکیشن ایجاد شده است، این است که دیگر نیازی نیست تا قفل گوشی را باز کنید و صفحه را 
پایین بکشید و نوتیفیکیشن ها را بخوانید، کافی  است در این نسخه دکمه "Lock" را فشار دهید، صفحه 

روشن می شود و می توانید به نوتیفیکیشن ها دسترسی داشته  باشید.
در کیبورد این نسخه تغییرات زیادی در ظاهر آن ایجاد شده است و شما می توانید یک صفحه تخت 
طوسی متمایل به سبز را که حروف روی آن نوشته شده اند و دکمه ها از هم جدا نیستند، مقابل خود ببینید 
و از آن برای تایپ استفاده  کنید که در این طراحی اشتباهات تایپی شما به حداقل می رسد. اندروید در این 
نسخه تغییراتی را در رنگ پس زمینه ها و آیکون ها و نوشته ها ایجاد کرده  که برجذابیت آن افزوده  است، 
در بخش "Accessibility" گزینه  هایی برای بزرگ  تر نمایش دادن متون و دستکاری رنگ های نمایشگر 
 "Adaptive brightness" جایگزین "Auto Brightness" ، طراحی شده است. در بخش تنظیمات نور

شده  است که سطح روشنایی تصویر را تنظیم می کند.
در بخش تنظیمات صدا که در باالی صفحه، سه اسالیدر تنظیم صدای مدیا، آالرم و زنگ تلفن و 
اطالع رسانی ها وجود دارد، قابلیت جدید "Do not disturb" اضافه شده است. اگر بر روی دکمه لمسی 
جدیدی   صورت  به  اپلیکیشن ها  اسکرین شات های  که  می کنید  مشاهده  دهید،  فشار   "Recent apps"
طراحی شده اند، همچنین تب های باز در مرورگر کروم، به صورت برگ های جدا از هم طراحی شده اند 

که می توان میان آن ها حرکت کرد، ودر باالی آن ها برای خارج شدن از ضربدر طراحی شده است.
وقتی کسی با شما تماس می گرفت و شما در حال مثال بازی، وبگردی و غیره بودید، تماس ورودی 
به صورت تمام صفحه نمایش داده می شد. در صورتی که در این نسخه، تماس ها و پیام های ورودی به 
صورت پاپ آپ در باالی صفحه نشان داده می شود و شما می توانید  پاسخ دهید یا رد تماس کنید، پیام 
خود را همان موقع جواب دهید یا به آرشیو ارسال کنید، این قابلیت، بسیار کاربردی است برای کاربران 

برای ادامه کاری که در حال انجام آن هستند.
گوگل در نسخه جدید باالخره قابلیت "Power Saver" پیشرفته را تعبیه کرده است. می توانید این 
قابلیت را به صورت دستی فعال کنید یا برای آن تعریف کنید که وقتی شارژ باتری به یک سطح مشخص 
رسید به صورت خودکار فعال شود. فعال شدن این قابلیت کمی بر روی قدرت پردازش دستگاه شما 

تاثیر خواهد گذاشت و با اتصال تلفن به شارژر به صورت خودکار غیرفعال می گردد.
باشد،  داشته  مشکالتی  جدید  سیستم عامل های  بقیه  مانند  هم  عامل  سیستم  نسخه  این  است  طبیعی 
می توان به این موضوع اشاره کرد که هنوز بسیاری از اپلیکیشن های گوگل و سایر توسعه  دهندگان با زبان 
طراحی متریال مد نظر گوگل، هماهنگ نشده اند. گوگل تا زمان انتشار رسم این سیستم عامل، فرصت 
رفع کاستی ها را دارد. اینطور که پیداست گوگل مسیر خوبی را انتخاب کرده است و توانسته  است با 
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به  اندروید را یک جهش برای خود  تغییراتی که در ظاهر این نسخه ایجاد کرده است،  نسخه جدید 
حساب آورد. استفاده از ترکیب جدید رنگ، افزودن ویژگی های جدید و بسیار کاربردی، طراحی زیبا و 
در عین حال ساده، اپلیکیشن هایی چون شماره گیر و منوی جدید نوتیفیکیشن ها و تنظیمات سریع همگی 

پیشرفت های بزرگی برای پلت فرم اندروید و اکوسیستم گوگل محسوب می شوند.


